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TUDATOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ
Melléklet kis- és középvállalkozóknak

Hogyan értékeled az idei Szakember Találkozót?
Nagyon örülök annak, hogy idén már 850-
en voltunk jelen. Ráadásul két híresség is 
színesítette a programot, Geszti Péter, aki 
motivációs előadást tartott a közönségnek, 
és Mocsai Lajos, a volt kézilabda váloga-
tott szövetségi kapitánya, azóta pedig az 
utánpótlás-nevelés kiemelkedő éllovasa, 
aki szintén egy előadás keretében osztot-
ta meg velünk a tapasztalatait. Rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk, és ez nagyon 
nagy sikerélmény a számomra. 

Volt valami újítás a programban?
Igen, idén minden előadást külön idő-
pontban tartottunk. Így a kiállító cégek is 
tudtak saját interaktív előadásokat tartani 
az érdeklődőknek. Még több dolgot, esz-A képen  Markovich Béla, a Mapei Kft. 

ügyvezetője és Zsebők Anita, a Szakember 
Találkozó főszervezője



közt, terméket lehetett kipróbálni, 
és folyamatos volt a szaktanács-
adás.

Tavaly nagy sikerük volt a Mapei Kft.
alkalmazástechnikai előadásainak.
Ez idén is így volt, sőt kezdjük 
kinőni a termet, amit erre a célra 
használtunk, nagyon sokan ér-
deklődnek és nézik végig a Mapei 
szakmai bemutatókat. Rendkívüli 
élmény, ahogy ott állunk, mint egy 
szentélyben, és csendben, figye-
lemmel hallgatjuk a szakmai fo-
gások sokaságát. A szakemberek 
szenzációsak, minden újra, szak-
mai fogásra nyitottak, érdeklő-
dőek. Az alkalmazástechnikai  te-
remnek különleges hangulata van, 
mint amikor valami nagyon lénye-
ges történik velünk, körülöttünk.

Melyik programnak volt szerinted a leg-
nagyobb sikere?
Én úgy láttam, hogy Markovich 

Béla, a Mapei Kft. ügyvezetőjének 
előadása igazán megérintette az 
embereket, és nagyon sok visz-
szajelzés is érkezett az előadással 
kapcsolatban. A másik csúcspont 
Geszti Péter előadása volt, ami iz-
galmas, vicces és érdekes volt. A 
kiállítók is nagy érdeklődést váltot-
tak ki, reggel nyolctól délután há-
romig tele volt emberrel a kiállító-
tér. Hallottam olyan visszajelzést, 
amiben a Szakember Találkozót a 
Construmával vetik össze. Igen-
csak nagy előny, hogy itt úgy a ki-
állítói részről, mint a közönség ré-
széről erősen fókuszált a tartalom, 
elsősorban az van itt jelen, ami a 
munkavégzés mindennapjaiban 
rendkívül fontos. 

És te hogy érezted magad a rendezvé-
nyen?
Engem nagyon sokan megszólí-
tottak, ismerősként köszöntöttek, 
többen ajándékot hoztak nekem, 
például egy szál rózsát is kaptam. 

A partnerek barátságos mosolya, 
a kedves visszajelzések számom-
ra nagyon felemelőek voltak. A 
kollégáimra, a Mapei-es csapatra 
pedig nagyon büszke vagyok, ren-
geteget segítettek abban, hogy ez 
a rendezvény ilyen színvonalon lét-
rejöhessen. Óriási érzés volt látni, 

hogy amit megbeszél-
tünk, az működik, s csi-
szoltan, biztonsággal 
zajlanak az események, 
amelyeket elterveztünk. 
Jó volt átélni, hogy az 
ott lévők érdekesnek 
és hasznosnak élik meg 
a rendezvényt és jól 
érzik magukat. Köszö-
nöm, hogy megtapasz-
talhattam, hogy meg-
éri dolgozni, készülni, 
hosszú-hosszú időn át 

tenni ezért a találkozóért, mert 
az emberek értékelik, és szüksé-
gük van rá. Pont ezért elképesztő 
örömet nyújtott nekem az egész 
esemény. Úgy gondolom, hogy 
úgy a Szakember Közösség, mint 
a Szakember Találkozó egyedülál-
ló dolog, s nagy jelentőségű, hogy 
ennyi ember együtt van, össze-
jön, egy csoportot alkot, és úgy 
a találkozón, mint a közösségben 
releváns információkhoz és kap-
csolatokhoz jut hozzá. 

A Szakember Találkozó és a Szakem-
ber Közösség teljesíti azokat a célokat, 
amelyeket a kezdetekben kitűztetek?
Igen! Alapvetően azért jött létre 
mindkét fórum, hogy a szakembe-
rek csökkenthessék kiadásaikat, 
növelhessék szakmai tudásukat, 
üzleti lehetőségeiket és sikereket, 

Deák Sándor és Szabó Jó-
zsef a Mesterek Mestere fődíj 
idei nyertesei.



www.szakemberkozosseg.hu

nagyobb bevételt érjenek el, hogy 
könnyítsünk ott, ahol valami nehéz-
ség van, és erősítsük és összekap-
csoljuk mindazt, ami értékként már 
jelen van a piacon és az emberek-
ben. Mindezt együtt, egy közös-
ségben, növelve az építőipari szak-
emberek megbecsültségét is. Úgy 
gondolom, hogy ebből sok mindent, 
sőt egyre több mindent sikerül meg-
valósítanunk. A Szakember Találko-
zó és a Szakmai Közösség egyaránt  
nagy lehetőséget jelent a tudatos 
és fejlődni akaró szakembereknek, 
vállalkozóknak. A tudatosodás, a 
motiválás, a bátorság, a biztonság 
tekintetében valóban segítséget je-
lent mindez a teljes építőipari  szak-
mának. 

Igen. Megújul a honlap, ami a 
www.szakemberkozosseg.
hu címen található. Min-
den tag saját profilt ké-
szíthet magának, és a 
szolgáltatásokat a saját ol-
dalán keresztül tudja majd 
elérni. S ami újdonság lesz 
még, egy itt elérhető on-
line szakmai fórum, ahol 
a szaktanácsadóktól le-
het majd segítséget kérni, 
de a szakemberek egy-
mással is megvitathatják a 
szakmai kérdéseket. Továb-
bi újdonság, hogy a tavaly

már elindult Ideális Mapei 
Szakember Képzésen belül 
a szakmai modulok mellett 
idén elindulnak a vállalat-
vezetési, kommunikációs 
és értékesítési modulok is. 
Szeretettel várjuk a Szak-
ember Közösség tagjait erre 
a magas színvonalú és szé-
les tudást adó komplex kép-
zésre. Különleges újdonság 
lesz a honlapon és saját 
profilon keresztül elérhető, 
okos telefonon használható 
Árajánlat készítő program.

„Veszprémből jöttünk, és az építőmester kol-
légákat hoztam el a Szakember Találkozóra a 
cégtől. Mindenki nagyon jól érzete magát, és 
különösen a fiataloknak jelentett újdonságot.
Jó volt Markovich Béla előadása, ahol arról is 
szó volt, hogy a Szakember Közösség tagjai 
számára ki fognak bővülni a képzések, s 
hogy a végén vizsgát kell tenni, és a végzet-
tek oklevelet kapnak. Szerintem ez egy na-
gyon jó lehetőség lesz nálunk a fiataloknak. 
Építészeti és belsőépítészeti tervezéssel és 
kivitelezéssel foglalkozunk, üzlethelyiségeket, 
családi házakat építünk, és fontosnak tartom 
az aktuális szakmai ismereteket.
Jó érzés és hasznos is egy közösséghez tar-
tozni. A közösségben mindig kapunk szakmai 
többletet, inspirációt. A találkozó nagyon ér-
dekes volt, s ahogy már mondtam, engem és 
a kollégáimat is leginkább Markovich Béla elő-
adása nyert meg. - Mezei László, Újvonal 3D 
Épülettervező Kft., Veszprém, Fűzfa utca 12.

Van-e, lesz-e valami újdonság a Szakember 
Közösség szolgáltatásaiban a közel jövőben?



Az Ideális Mapei Szakember Képzés kere-
tében új modulok indulnak el. Az egyik az 
általad tartott kommunikációs modul. Mi 
ennek a képzésnek a célja?
A képzésen szó lesz arról, hogy mi 
a kommunikáció, és hogyan tudjuk 
egy helyzetben azt az előnyünkre 
fordítani. Aki eljön a képzésre sokkal 
jobban tud majd figyelni azokra az 
emberekre, akikkel kapcsolatba ke-
rül a munkája, az élete során, és ab-
ban is nagyot fejlődhet, hogy hogyan 
érvényesítse az érdekeit anélkül, 
hogy a partnerét megsértené. Egy 
kivitelezőnek a piacon mindenkép-
pen előnyt jelent, ha magabiztosan 
el tudja mondani, amit szeretne, s el-
éri, hogy őt meg is hallgassák, anél-
kül, hogy ő maga erőszakos lenne. 

Arról lesz tehát szó, hogy hogyan beszél-
jünk másokkal egy-egy üzleti helyzetben?
Arról is. Azt azonban tudni kell, hogy 
nem csupán a szavainkkal közlünk 
dolgokat. Sőt, sokkal többet árulunk 

el minden más eszközzel, ami nem 
a beszéd, például a hangunkkal, a 
tekintetünkkel, a tartásunkkal. Part-
nerünk nem csak azt veszi le, hogy 
mi hangzik el, hanem mindenekelőtt 
azt, hogy hogyan vagyunk jelen, ho-
gyan kommunikálunk. Ez hat a leg-
jobban. 

Hogyan hasznosíthatja ezt egy kivitelező 
szakember?
Hogyan? Hiszen minden megren-
delést beszélgetések, egyeztetések 
előznek meg. Abban az esetben, 
ha egy jó mester egyben őszinte, 
hitelesen kommunikáló ember, sok-
kal jobban tud majd érvényesülni, 
és könnyebben eladja saját magát, 
illetve a szolgáltatásait. A kommu-
nikáció ugyanakkor nem csak azt 
jelenti, hogy én el tudom mondani, 
amit szeretnék, hanem azt is, hogy 
meg tudom-e hallgatni a másikat 
úgy, hogy valóban megértsem, hogy 
ő mit akar. Úgy hívják ezt, hogy aktív 

hallgatás. Minden kivitelező ennek 
segítségével méri fel helyesen, hogy 
mi az, amit elvár tőle a megrendelő, 
s ennek nyomán tud megfelelően 
visszajelezni. Amennyiben egy szak-
ember hitelesen tud kommunikálni, 
és érződik rajta, hogy felelősséggel 
vállalja el a feladatokat, ez már ön-
magában is meggyőző a megrende-
lő számára. Hiszen láthatóvá válik, 
hogy figyel, és tudni szeretné, hogy 
mi az elvárás, s ezzel magabiztossá-
got sugároz. Egy sikeres egyezség-
nek ez az alapja. 

A Mapei Kft.-nél is tartasz hasonló trénin-
geket?
Igen, és nagy sikerrel. A többség 
mindig nagyon jól érzi magát, sok 
mindent felismernek a saját kom-
munikációjukban, nagy változások is 
történnek, s mindenki azt jelzi visz-
sza, hogy rendkívül érdekesek és 
hasznosak ezek a tréningek.

Mit visznek haza majd magukkal azok a 
szakemberek, akik részt vesznek ebben a 
modulban?
Olyan tudást visznek majd haza, amit 
azonnal használni tudnak, gyakorlati 
és azonnali tapasztalatot.  Felisme-
rik, hogy mekkora jelentősége van 
a beszéd hangsúlyának, a hanglej-
tésnek, a mozdulatoknak a verbá-
lis kommunikáció mellett, hiszen 
a szóbeli kommunikáció csupán a 
közlés 7%-át teszi ki. A képzés egy 
új szemléletet alakít ki arról, hogyan 
képviseljük érdekeinket a partnerünk 
elnyomása nélkül. Rengeteg gyakor-
lat lesz, és hiszem, hogy nagyon sok 
felismerésben és élményben lesz ré-
szük a résztvevőknek.

LEHETÜNK-E MINDEN HELYZETBEN SIKERESEK 
ÉS TÁMOGATÓAK EGYSZERRE?

INTERJÚ, MOLNÁL MÓNIKÁVAL, A GORDON-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓ SZAK-

ÉRTŐJÉVEL

IDEÁLIS MAPEI SZAKEMBER KÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓS MODUL



Mit kapnak a résztvevők attól a képzés-
től, amit te tartasz?
Működő megoldásokat. A kép-
zés célja, hogy az emberek ész-
revegyék az életükben azt, ahol 
változtatniuk kell a saját érdekük-
ben. Biztos vagyok benne, hogy a 

résztvevők nagyon a sajátjuknak 
fogják érezni, ami majd elhangzik. 
A vizsga pedig maga az élet lesz 
a képzést követően. A résztve-
vők meg fogják tapasztalni, hogy 
amiről beszélünk működik-e az ő 
cégükben a gyakorlatban, s hogy 
a cégeik valóban sokkal szerve-
zettebben, a munkatársak haté-
konyabban működnek-e majd. S 
hogy ők, mint vezetők elérik-e azt, 
hogy több szabadidejük legyen, s 
hogy energiájuk nagy részét képe-
sek-e a saját fejlődésükre vagy a 
családjukra fordítani.

A mai piacon óriási probléma a szakem-
berhiány, s az, hogy ennek következté-
ben a vállalkozók elcsábítják egymástól 
a munkatársakat. 
Onnan, ahol a munkatársak jól ér-
zik magukat, nem mennek el. Hi-
szen nagyon fontos az építőipari 
szakembereknek is, hogy van egy 
hely, ahová tartozhatnak, ahol fej-
lődhetnek és ahol biztonságban 
vannak. Ezt el lehet érni, s a kép-
zésen megtanuljuk, hogy hogyan. 
A modul célja, hogy szenvedélyes 
vezetőket képezzek, akik nem úgy 
viselkednek, mint a farkas, hanem 
úgy, mint a juhász. Elérhető, hogy 
a munkatársak fontosnak érezzék 
magukat, önállóak és kreatívak 
legyenek, és ne akarjanak menni 
sehová, s úgy működjenek együtt, 
hogy a munka hatékonysága fel-
szökkenjen.

Hűha, nagy a cél!
Igen, és elérhető. Elérhető, hogy a 
vezetők úgy kezeljék a munkatár-
saikat a vállalkozásukban, hogy ők 
akkor is jól dolgozzanak, a céghez 

méltó módon viselkedjenek, ha a 
vezető nem áll állandóan a hátuk 
mögött. 

Nagyon sok cégvezető maga is a mun-
katársakkal dolgozik. Nekik is van meg-
oldásod?
Igen. A kisvállalkozásokban gya-
kori, hogy a vezető, a tulajdonos 
túlterhelt. Nyomja őt a rengeteg 
feladat, amit el kell végeznie, a 
konkrét kivitelezésen túl például 
az adminisztráció, az egyezteté-
sek, a logisztika, a kapcsolattar-
tás. Ilyenkor több téren is szükség 
van változásra. Az egyik kulcs az 
időbeosztás. A képzésen megta-
nuljuk, hogyan lehet egy vállalko-
zást úgy megszervezni, hogyan le-
het a termelési időt úgy beosztani, 
hogy a vezetőnek, de még a mun-
katársaknak is legyen elég sza-
badidejük anélkül, hogy a cég ha-
tékonysága romlana. A személyzet 
kezelése szintén rendkívül fontos, 
például az, hogy mennyi egy cso-
port optimális létszáma. Foglalko-
zunk a súlyos hibákkal is. Ugyanis 
még nem találkoztam olyan cég-
gel, ahol ne lett volna probléma a 
feladatok delegálása. Gyakran en-
nek helyes iránya az ellenkezőjére 
fordul, és észre sem veszik, hogy 
a munkatársak delegálnak felada-
tot a vezetőnek, holott ez épp el-
lentétes minden ésszerűséggel. 
A megfordult folyamat nyomán 
sem a cég, sem a vezető nem lesz 
képes fejlődni, mivel minden az 
ő nyakába szakad. Sőt, maguk a 
munkatársak sem fejlődnek majd, 
stagnál és romlik a cég működése. 
Van megoldás. A képzésen meg-
tudjuk, hogy mi az.

„Tudta, hogy az egyik alapvető 
emberi jogunk a munkához 
való jog? Hiszen mi marad 
számunkra, ha elveszítjük a 
munkánkat, a munkavégzés 
lehetőségét? Nagyon sokan 

úgy gondolnak a munkára, mint 
valami kényszerű, gyötrelmes 

dologra, míg a lógásra úgy, 
mint valami vágyott, jó dologra. 

Belegondolt már abba, hogy 
még soha semmi nem jött létre 

pihenéssel? A tisztességgel 
elvégzett, becsületes munka 
mindennapi örömünk és az 

önbecsülésünk forrása. Mi más 
a boldogság, ha nem az, hogy 
létrehozunk, alkotunk valami 

szépet, értékeset és nagyot?”

HOGYAN TARTSUK MEG AZ 
EMBEREKET ÉS LEGYEN HATÉ-
KONY  VÁLLALKOZÁSUNK?

INTERJÚ LACZKÓ 

PÉTER VÁLLALKOZÁS 

TRÉNERREL

IDEÁLIS MAPEI SZAKEMBER KÉPZÉS CÉGVEZETÉSI MODUL



Milyen céllal tartasz oktatást a Mapei Ide-
ális Szakember Képzés keretében?
Azért megyek hozzátok, hogy segít-
sek a szakembereknek jobban érvé-
nyesülni a piacon.  Nem elég ugyanis 
jó szakembernek lenni, hanem tudni 
kell a tudást, amivel rendelkezik egy 
mester, jól eladni. 

Akkor ez egy értékesítési tréning?
Nem, nem csak értékesítés. Abban 
segítek, hogy olyan szemléletmód 
alakuljon ki a szakemberekben, s 
olyan felépített stratégiájuk legyen, 
amivel jobban tudnak érvényesülni.

Nem egy szakmai vállalkozás úgy jut új 
megrendelésekhez, hogy kiválóan dol-
goznak, és szájhagyomány útján terjed a 
hírük, s erre támaszkodnak.
Ebben teljesen igazuk van, nagyon 
jól teszik. Fokozhatja azonban ezt a 
folyamatot például az, hogy a meg-
rendelőt maga a vállalkozó tanítja 
meg, hogy hogyan ajánlja őt tovább.

Elméleti vagy gyakorlati képzés vár a 
résztvevőkre?
Az elméleti tudás soha nem elég,  
ezért gyakorlatból is lesz bőven. 
Gyakorolni fogjuk a piacon folyton 
jelenlévő ellenvetések és ellenállá-
sok kezelését, s azt is, hogy hogyan 
tudunk igazi párbeszédet folytatni a 
megrendelővel.

Mit jelent az, hogy igazi párbeszéd?
Azt, hogy a másiknak valóban szán-
déka legyen meghallgatni minket, s 
valóban megértse, amit mondunk. 

Tulajdonképpen erre neked is szükséged 
van az általad tartott képzés során.
Hogyne. A helyzet a követező: a kép-

zést úgy tartom, hogy a részvevők és 
köztem folytonos oda-vissza kom-
munikáció zajlik, s közösen gyakoro-
lunk ki olyan kommunikációs módot, 
amire fogadó minden résztvevő.

Izgalmasan hangzik. 
Ugye? Hiszen mit is jelent a párbe-
széd? A kulcs nem az, hogy mi ho-
gyan akarunk beszélni, hanem az, 
hogy hogyan kommunikál a partne-
rünk, hogyan tud befogadó lenni. Ezt 
kell észrevenni a siker érdekében. 
Mondok is erre egy példát. Készült 
egy felmérés, hogy az emberek szá-
mára, mit jelent az, hogy jó cipő. 
Erre az emberek azt mondják, hogy 
legyen kényelmes. Na igen, de mit is 
jelent az emberek számára a kénye-
lem. Vagyis meg kell kérdezni őket, 
hogy ha a kényelemre gondolnak, mi 
jut eszükbe. A felmérés alapján kide-
rült, hogy egy kényelmes fotel vagy 
dívány. Tehát a cipőboltra nem csak 
úgy ki kell írni egy fantázianevet, 
hanem tudatosan azt kell kiírni, ami 
az emberekben érzelmeket mozgat 
meg. Ha nem így teszünk, találomra 
lövünk, és vagy talál, vagy nem. 

Oké, egy cipőbolt esetében világos a kép-
let. Mi van az építőipari kivitelezéssel, 
például egy projekten?
Szakipari vállalkozóként, ha több 
megrendelést szeretnénk, meg kell 
ismerni a generálkivitelezőket, hogy 
mi van a fejükben, és eszerint kell 
tudnunk megfogalmazni a mondan-
dónkat úgy, ahogy arra ő tud befo-
gadó lenni. Igaz ez azonban akkor is, 
ha magánépíttetőkkel van dolgunk. 
Van még egy példám, elmondom, 
rendben?

Kíváncsivá teszel.
Egy építőipari átalakítás zajlott egy 
neves egyetemen. Dolgozott ott egy 
srác, aki az egyik tanszékvezetőnek 
akarta elmagyarázni, hogy hogyan is 
fog történni az átalakítás, s közben 
egy csomó, kifejezetten az építő-
iparra jellemző kifejezést használt. 
Nagyon nem találták meg a hangot. 
Hogyan segítettem? Lefordítottam 
a srác mondandóját a tanszékve-
zető nyelvére, s azonnal megvolt a 
kölcsönös megértés. A képzésen 
tehát megtanuljuk, hogy hogyan ér-
jük el, hogy a  partner, vagy bárki a 
környezetünkben valóban befogadó 
legyen arra, amit mondunk. Továbbá 
készítünk egy listát, aminek ez lesz a 
címe: Mit tegyél, hogy vegyenek tő-
led. Azt is megnézzük, hogy hogyan 
tudjuk motiválni a különböző típusú 
embereket, mivel ez a munkatár-
saink esetében, és a hatékonyság 
szempontjából kulcsfontosságú.

EGY KÉPZÉS, AMI SOKKAL-SOKKAL TÖBBET AD, 
MINT JÓ ÉRTÉKESÍTŐVÉ VÁLNI

INTERJÚ, OLÁH TAMÁS ÉRTÉKESÍTÉSI SZAKÉRTŐVEL

IDEÁLIS MAPEI SZAKEMBER KÉPZÉS ÉRTÉKESÍTÉS MODUL



A Mapei Kft. egy komplex kom-
munikációs kampányt szervezett 
azzal a céllal, hogy a fiatalok kö-
rében megismertesse az építőipari 
szakmák szépségeit, s egyáltalán 
mindazt a lehetőséget, ami a mai 
modern és lendületes piacon egy 
építőipari szakember előtt áll. 
Egészen a legkisebbektől a na-
gyobbakig mindenkihez szólunk, 
s ehhez megkerestük a legmegfe-
lelőbb utat valamennyi korosztály 
számára.
Mit adtunk tavaly a legkisebbek-
nek? Mi mást, mint meséket. Egy 
mesekönyvet ajándékoztunk nagy 
óvodásoknak és kisiskolások-
nak. A gyerekek nagy örömmel 
fogadták a Péróról, egy hat éves 
kisfiúról szóló meséket. Péró a 
szüleivel és tíz felnőtt bátyjával él, 
akik mindannyian valamely épí-
tőipari szakma mesterei. Péró, a 
bátyjai példáját követve, dolgoz-
ni szeretne, és ezért el-elmegy a 
testvéreivel munkába, hogy köze-
lebbről megismerje, mit is csinál 
egy igazi mesterember. Kalandjai 
során megismerkedik Spaklival a 
cicával, két macskabagollyal, akik 
elvesztették az odújukat, s találko-
zik két sárkánnyal is, akik a kon-
nektorban laknak. Sőt, együtt dol-
gozik Pirinyó Papicskával, az építő 
tündérek királyával, s megismer 
egy nagyon különös világot, ahol 
nincsenek ablakok a házfalakon.

A pályaválasztás előtt álló általá-
nos iskolásoknak már komolyabb 
betekintést nyújtottunk a szakmák 

és az építőipar szépségeiből. 2017 
októbere és novembere folyamán 
Markovich Béla, a Mapei Kft. ügy-
vezető igazgatója, négy általános 
iskolában és egy szakipari isko-
lában tartott előadást. Ez utóbbi 
helyszínen az ügyvezető törekvé-
seit egyik vállalkozó partnerünk, 
Baranyai Géza, a Rowin Alpin Bt. 
tulajdonosa is segítette. Baranyai 
Géza személyében a gyerekek egy 
sikeres, rendkívüli szakmai felké-
szültségű és számos eredményt 
felmutató vállalkozót ismerhettek 
meg.
Markovich Béla nem csupán be-
mutatta a gyerekeknek a különbö-
ző szakmákat, hanem valódi inter-
aktív alkalmakat tartott, melyeken 
ezidáig körülbelül háromszáz diák 
vett részt. Kiderült, s ezt a Mapei 
Kft. felmérései is megmutatták, 
hogy a 12-14 éves gyerekek alig 
ismerik az építőipari szakmá-
kat. Egy másik felmérés azonban 
biztató eredményeket mutatott. 
Méghozzá azt, hogy a gyerekek 
84 százaléka szeret alkotni. Igaz, 
hogy a kérdésre, hogy olyan szak-
mája lesz-e, ahol alkothat, szinte 
fele-fele arányban válaszolták azt, 
hogy igen vagy nem, 50 százalé-
kuk pedig a „nem tudom” feleletet 
adta. 
Nagyon jól lehet mindebből követ-
keztetni arra, hogy a legfontosabb 
tennivalónk a tájékoztatás. Tudjuk, 
hogy az építőipari szakmák alkotó 
szakmák. De tudják-e ezt vajon a 
gyerekek és a szüleik?
 

2018-ban folytatjuk az iskolákban 
a szakmák bemutatását. Sőt to-
vább is fejlesztjük a programot, 
mivel idén az előadás és a beszél-
getés mellett, arra is lehetőségük 
lesz a gyerekeknek, hogy kipró-
bálják a burkolás fortélyait. Alkal-
mazás-technikusaink segítségével 
lehet majd burkolatot ragasztani 
és fugázni, s egy kicsit belekós-
tolni abba, hogyan dolgozik egy 
burkolómester. 

„Izgultunk, hogy a gyerekek 
hogyan fogadják az 

előadásokat. Kiderült, hogy 
izgalomra semmi okunk nincs, 
a gyerekek várakozáson felül 
aktívak voltak, érdeklődőek, 
és nagyon kíváncsiak. Azt 

hiszem, ha az én gyermekem 
lesz ilyen korú, és tartunk még 
ilyen előadásokat, mindenképp 

elviszem őt is egy ilyen 
előadásra, mert kiemelkedően 

hasznos. Azt mutatja meg a 
gyerekeknek, ami az életben 

van, és amire szükségük 
lesz ahhoz, hogy jól tudjanak 

szakmát választani.” 

MUTASSUK MEG A FIATALOK-
NAK, HOGY MIÉRT SZÉPEK AZ 
ÉPÍTŐIPARI SZAKMÁK!

JÁRFÁS ANDREA, PR KOMMUNIKÁCIÓS FELELŐS 

ÍRÁSA

A SZAKMAI OKTATÁS TÁMOGATÁSA ÖSSZEFOGÁS A SZAKEMBEREKKEL



Az új honlapon a tagoknak lehe-
tőségük lesz saját profilt létre-
hozniuk, ahonnan minden régi és 
új szolgáltatás elérhető lesz. A 
felhasználói felületeten keresztül 
lehet majd belépni a szakmai fó-
rum oldalára, ahol lehetőség lesz 
szaktanácsadás kérésre, de akár a 
tagok is megvitathatják a szakmai 
feladatokat. 

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTŐ PROG-
RAM A HONLAPON
A kisvállalkozókat  olykor rendkí-
vüli módon túlterheli a cégveze-
téssel járó adminisztratív munka-
végzés. A Mapei Kft. új Árajánlat 
készítő programját tehát azoknak 
a szakembereknek ajánljuk, akik 
az árajánlat készítését szeretnék 
pontosan, gyorsan, kisebb erő- és 
időráfordítással, egyszerű eszkö-
zön, akár egy okos telefonon elvé-
gezni.
A Szakember Közösség tagjai a 
saját felhasználói felületükön ke-
resztül könnyedén használhatják 
okos telefonjukon az új Árajánlat 
készítő programot. 

Ez az alkalmazás óriá-
si segítséget nyújt egy 
munka felmérése során 
a helyszínen, mivel pil-
lanatok alatt összeál-
lítható a segítségével 
az árajánlat, amit akár 
azonnal el is lehet külde-
ni a megrendelőnek.

Ha azonban a kivitelező néhány 
dolgot még az irodában vagy ott-
hon át szeretne gondolni, akkor is 
rendkívül hasznos ez a program, 
mivel a beletáplált információkra 
megtanítható, s egy következő ár-
ajánlat esetében az adatok azon-
nal alkalmazhatóak.  A program-
ba ugyanis az alapvető termékek 
és munkafolyamatok mellé újabb, 
a felhasználói felület gazdájának 
fontos termékeket és munkafolya-
matokat lehet beletáplálni, ame-
lyek a továbbiakban a felhaszná-
ló rendelkezésére állnak majd, s 
rendkívül egyszerűvé és gyorssá 
teszik egy-egy konkrét árajánlat el-
készítését. Tehát minden kivitelező 

a saját anyagait és munkafázisait 
táplálhatja be a programba a meg-
felelő árral együtt, ha erre igénye 
van. A kialakított, kész árajánlat 
pedig a későbbiekben alakítható 
sablonként bármikor felhasználha-
tó. Az alkalmazással kiváltható egy 
árajánlat készítő munkatárs felvé-
tele, ami a mostani munkaerő szű-
kös, és rengeteg megrendelést kí-
náló piacon hatalmas előnyt jelent. 
Mindezt úgy használhatják a ki-
vitelező szakemberek, hogy okos 
telefonjuk monitorján is abszolút 
áttekinthető módon dolgozhatnak 
az ajánlatokon.
Partnereink, akik már tesztelték 
az alkalmazás működését, ki-
emelkedően pozitív véleménnyel 
vannak róla. Ugyanakkor minden 
visszajelzést feldolgozunk, így pél-
dául érkezett olyan javaslat, hogy 
dolgozzuk bele a programba az 
anyagmozgatás, az anyagigaz-
gatás díját is, s ezt meg is fogjuk 
tenni. Minden visszajelzés kincset 
ér, s programunkat folyamatosan 
fejlesztjük a piaci igényeknek meg-
felelően.

ÁRAJÁNLAT
KÉSZÍTŐ RENDSZER 
SZAKEMBEREKNEK

2018 ÁPRILISÁBAN MEGÚJUL 
A SZAKEMBER KÖZÖSSÉG 
HONLAPJA

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG ÚJDONSÁGOK

 
 S

Z
AKEMBEREK KÖZÖSSÉ

G
E

  
  
  
   

M

AGYAR ÉPÍTŐIPARI

www.szakemberkozosseg.hu


